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Deficyt potasu -K

Niewielkie zahamowanie wzrostu pędu pomidora



-K

Niewielkie zahamowanie wzrostu pędu kukurydzy



-K

Zahamowanie wzrostu roślin pomidora



-K

Silne zahamowanie wzrostu korzeni kukurydzy z deficytem potasu



-K

Słabe rozgałęzienie korzeni 
pomidora w roślinach z 
deficytem potasu



-K

Zmiana pokroju roślin pomidora, podwijające się
liście, wygląd zwiędnięty



-K

Objawy niedoboru potasu 
postępujące od dolnych liści



-K

Chloroza wierzchołkowo-brzeŜna liści roślin z deficytem potasu 
przechodząca w nekrozę



-K

Chloroza brzeŜna na liściu pomidora 
z deficytem potasu

Postępująca nekroza na liściu 
kukurydzy z deficytem potasu



Potas [K]

• Brak potasu obserwowany jest najczęściej na roślinach 
uprawianych na zakwaszonym podłoŜu, lekkim lub 
organicznym

• Wzrost roślin ulega zahamowaniu i międzywęźla są skrócone a 
system korzeniowy staje się skąpy. 

• Pokrój roślin jest zwiędły, ich pędy stają się wiotkie.
• Liście stają się matowe, niebieskozielone. Brzegi i wierzchołki

starszych liści Ŝółkną, a następnie czernieją i zamierają. Blaszki 
liściowe są pofałdowane o lekko zwijających się brzegach. 
Często występuje teŜ charakterystyczne zdeformowanie blaszki 
liściowej, która wygina się ku dołowi. Z czasem liście te 
przybierają barwę ciemnobrunatną, zamierają i opadają. 

• Liście roślin motylkowatych jaśnieją, co jest wynikiem 
osłabienia działalności bakterii brodawkowych, które w 
warunkach deficytu potasu wiąŜą azot w ilościach 
niedostatecznych



Potas [K]

• W roślinach ozdobnych zmniejsza się liczba, wielkość oraz zmienia się
barwa kwiatów.

• Brak potasu wpływa na wybarwianie owoców, a takŜe foremność
główek kapusty i kolb kukurydzy. Owoce roślin źle odŜywionych 
potasem są mniej słodkie i aromatyczne, słabiej wybarwione oraz 
gorzej się przechowują, są miękkie, niekształtne, bardzo często 
pękają, w ich wnętrzu występują puste przestrzenie. U pomidora grona 
załamują się. Na owocach pomidora pojawiają się jasne smugi i 
rozmyte plamy wyraźnie kontrastujące z czerwonym owocem. Ściany 
komór nasiennych na przekroju owocu są jasne. 

• Brak potasu utrudnia roślinom przetrwanie okresów suszy, sprzyja ich 
więdnięciu i przedwczesnemu zasychaniu. Pogarsza zdrowotność
roślin i zmniejsza  mrozoodporność gatunków wieloletnich (drzewa i 
krzewy, byliny).


